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แพ็คเกจเรือส ำรำญ Genting Dream 4 วัน 3 คืน 
เส้นทำง สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกำวี - สิงคโปร์  

 

             
                     +    

             
อัตรำนี้ไม่รวม ค่ำทิปพนักงำนบนเรือ SGD 21 ต่อคน ต่อคืน ส ำหรับห้อง Inside, Ocean view, Balcony 

ไม่รวม ค่ำทัวร์เสริมบนฝั่งตำมเมืองต่ำงๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
ไม่รวม ค่ำแพค็เกจเครื่องดื่มบนเรือส ำรำญ และ WIFI บนเรือ 

เพ่ือประโยชน์ของผู้เดินทำง โปรดศึกษำเงื่อนไขกำรจองทัวร์ และกำรยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรำยกำร 
ทั้งหมดหลังจำกท่ำนท ำกำรจองทัวร์แล้ว ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนเข้ำใจ และพร้อมปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังกล่ำว 

ก ำหนดกำรเดินทำง วันที ่2-5 ม.ิย. 62                               รำคำเร่ิมที่ 26,500 บำท (ห้องไม่มหีน้ำต่ำง) 
 

วันที่ 1            สนำมบินดอนเมือง - ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ - ท่ำเรือ มำรีน่ำ เบย์ ครูสเซนเตอร์ 

04.40 น. *** ควรมาถึงสนามบินเวลาเวลา. ชั้น 4 ประตู 7-8 โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร์  
*น้้าหนักกระเป๋า 20 กก /ท่าน* 

 
 

วันเดินทำง จุดหมำยปลำยทำง โดยเที่ยวบิน เวลำออกเดินทำง เวลำถึงที่หมำย 

2 มิถุนายน 2562 DMK - SIN SL100 07.40 11.20 
07.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ด้วยเที่ยวบิน SL100 ไม่มีอาหารร้อนบริการ 
  บนเครื่องบิน 
11.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง  กรุณาปรับเวลาให้เป็นเวลา

ท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมายหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้ว เดินทางด้วยตนเองสู่
ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  เพ่ือท้าการเช็คอินขึ้นเรือ ท้าการติด Tags กระเป๋าและโหลด
สัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือส้าราญ ทุกท่านจะผ่าน จุดแสกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้าน้าตั๋วเรือเช็คอินและรับ Cruise 
Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นขึ้นสู่เรือส้าราญ 
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17.00 น. เรือล่องออกจากท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ประเทศสิงคโปร์  การเดินทางจากสนามบินชางงี ไปที่ท่าเรือมารี
น่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ (ท่านควรมาถึงท่าเรือเพ่ือเช็คอินเข้าเรือก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)  

Port Address: Marina Coastal Drive #01-01 Singapore 018947 

                            
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล1ชั่วโมงก่อนเรือ
ออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise 
Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหาร บุฟเฟ่ นานาชาติ ได้ตามอัธยาศัย  หลังจากนั้นชมการแสดงที่
ห้องโชว์หลัก(ท่านที่จะชมโชว์จะต้องท้าการจองรอบโต๊ะที่ Box Office ซ่ึงต้ังอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสด
ตามบารต์่างๆทั่วทั้งล้าเรือ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย(หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้้าสากลแล้วร้านค้าปลอดจะเปิด
ให้บริการรวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอด
ทั้งทริปจาก Dream Daily หนังสือพิมพ์ประจ้าวันที่มีรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันที่ห้องพักของท่าน  
ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส้าราญ 

** ห้องอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 

 
 
 
 

 
 
Genting Dream  เรือส้าราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างข้ึนและน้าลงทะเลล่องในปี 2016 มีความใหญ่โต
ถึง 150,659 ตัน มีความสูงถึง 19 ชั้นและจุผู้โดยสารทั้งหมด 3,352 คนและลูกเรืออีก 2,016 คน มีจ้านวนห้องพัก
ทั้งหมด 1,674 ห้องและ ห้องพักแบบสวีท 142 ห้อง เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในทุกระดับ
นอกจากความใหญ่และความจุแบบอลังการ 
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แล้วยังมาพร้อมกับความบันเทิงและ ร้านอาหารมากมายให้คุณได้ลิ้มลองแบบนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว 
กิจกรรมบนเรือ 

 

วันที่ 2      ปีนัง, ประเทศมำเลเซีย   

เช้า และ กลางวัน   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส้าราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีชัน้ 7 และ ชัน้ 8 ของเรือ 

13.30 น. "ปีนัง" เป็นหนึ่งใน 13 รัฐ ที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลย์รุ่นแรกเรียกว่า ปูเลาวาซาตู หรือ
เกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก ต่อมาอังกฤษเรียกว่าเกาะพรินซ์ออฟเวลส์
จอร์จทาวน์ (George Town) เมืองหลวงของปีนัง เป็นเมืองแห่งมรดกโลกพร้อมกับเมืองมะละกา ด้วยวัฒนธรรม
ของยุคอาณานิคมอังกฤษไว้ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 จึงท้าให้ปีนังยังคงมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกจนถึงปัจุบัน
ให้เราได้เห็น 
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ส้าหรับท่านที่ท้าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วน
ท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ กรุณากลับถึง
เรือก่อน 1 ชม 

22.30 น. เรือออกจากเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

           
 

วันที่ 3       ท่ำเรือลังกำวี ประเทศมำเลเซีย 
เช้า   ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส้าราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 

07.00 น. เดินทางถึงท่าเรือที่ ลังกาวี, ประเทศมาเลเซีย 

   
ส้าหรับท่านที่ท้าการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจาก เรือและสถานที่นัดพบบนเรือ  ส่วน
ท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเองสามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง  ณ บริเวณท่าเรือ กรุณากลับถึง
เรือก่อน 1 ชม 

16.00 น. เดินทางออกจากท่าเรือที่ ลังกาวี  
**เรือจะมีใบแจ้ง สถำนที่และเวลำที่ห้องพักของท่ำนเพื่อให้ท่ำนรับหนังสือเดินทำงคืน** 

22.00 น. เรือจะมีแท๊กกระเป๋าและก้าหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านน้ากระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้
หน้าห้องเพ่ือให้พนักงานน้าลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจ้าเป็นต้องใช้ระหว่างวันให้ท่านแยกใส่ใน
กระเป๋าถือ )** ถ้าท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเองไม่จ้าเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก  
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วันที่  4     เดินทำงถึงประเทศสิงคโปร์ 
เช้า – เที่ยง    ท่านสามารถรับประทานอาหารอย่างอิสระได้ตามห้องอาหารที่เรือเตรียมไว้ให้ ดังนี้ 

*  ห้องอาหาร The Lido ห้องอาหารแบบBuffet ซ่ึงต้ังอยู่ บนชัน้ 16 ของเรือส้าราญ 
** ห้องอาหาร Dream Dining 
(Walk-in open seating) 

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และ ชั้น 8 ของเรือ 

13.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมารีน่าเบย์ ครูสเซนเตอร์ประเทศสิงคโปร์ หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

**กรุณำตรวจสอบสัมภำระของท่ำนก่อนออกจำกท่ำเรือ** 
ได้เวลาอันสมควรน้าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชางงี  โดยสำยกำรบิน Lion Air 

วันเดินทำง จุดหมำยปลำยทำง โดยเที่ยวบิน เวลำออกเดินทำง เวลำถึงที่หมำย 
5 มิถุนายน 2562 SIN - BKK SL105 20.30 22.05 

 

อัตรำค่ำบริกำร ต่อท่ำน (งดแถมกระเป๋ำ) 
วันที่ 2-5 มิ.ย. 62 

ท่ำนที่ 1-2 รำคำต่อท่ำน 

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง (Inside)  ราคา 26,500 บาท 
**ห้องพักมีจ้านวนจ้ากัด โปรสอบถามห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท้าการจอง 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

อัตรำนี้เป็นรำคำเริม่ตน้ อำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกกำรปรับของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินต่ำงประเทศ, 
กำรเรียกเก็บเซอร์ชำรจ์จำกทำงเรือฯ 

 

 
            Inside                                                Ocean view                                 Balcony 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : 
- โปรดช ำระค่ำทัวร์ยอดเต็มจ ำนวน หลังจากท่ีได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใน 1-2 วันท้าการนับ 
จากวันจองทัวร์ พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทาง 
เล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 หรือ LINE ID : @cruisedomain (การไม่ช้าระเงินค่า
มัดจ้า หรือช้าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 
- แพ็คเกจนี้ ไม่มีเจ้าหน้าที่ทัวร์เช็คอินบัตรโดยสาร  ตลอดจนอ้านวยความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยว  
- ยกเลิกหลังกำรยืนยัน และช ำระเงินแล้ว เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็ม 100% ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม 
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรจอง และจ ำนวนห้องว่ำงบนเรือ 
หมำยเหตุ 
1. ส้าหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายคุรรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ 
2. ส้าหรับเด็กอายุต่้ากว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือ 
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคน
เข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสยัที่ทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได้ เชน่ การนัดหยดุ
งาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลกิของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุ
สุดวิสยัในการเดินทาง 
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ห้องพักบนเรือส้าราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ท้าการช้าระเงิน) 
2. อาหารบนเรือส้าราญ (ยกเว้นหอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือส้าราญ 
3. ค่าภาษีท่าเรือ 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิง 
5. ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด กรงุเทพฯ - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ สายการบินไทยไลออนแอร์  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปส์บนเรือ SGD 21 ต่อคนต่อคืน ส้าหรับห้อง Inside, Ocean view, Balcony  
2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 
3. อาหารพิเศษท่ีท่านสั่งเพิ่มเติมกบัทางเรือ 
4. ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือส้าราญ / ค่า WIFI 
5. ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าส้าหรับชาวต่างชาต ิ
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
7. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เงื่อนไขกำรใช้บริกำร 
1. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าท่ีของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
2. การช้าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช้าระเต็มจา้นวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจ้านวนจ้ากัด 
3. การยกเลิกและคืนคา่ทัวร์หลังจากมีการช้าระเงิน 
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสยีหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
3.2 กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนได ้เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจ
คนเข้าเมือง ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น 
3.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 

 
 
 

หนังสือเดินทำงและวีซ่ำ  ตรวจสอบให้แน่ใจหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 180 วันก่อนการเดินทาง 

 ประเทศท่ีคณุจะเดินทางอาจต้องท้าวีซ่าเพื่อเข้า-ออกประเทศ โปรดติดต่อตัวแทนวางแผนการท่องเที่ยวของคุณ
ก่อนเดินทางทุกครั้ง 

บัตรเดรคิต การใช้จ่ายบนเรือส้าราญส่วนใหญใ่ช้จ่ายเป็นเงินสกุล   SGD   ซึ่งสามารถท้ารายการผ่านบัตรเครดิตทีไ่ด้ลงทะเบียน
เชื่อมกับบัตร Cruise card ก่อนเดินทางได ้

เงินสด ราชอาณาจักรไทยอนุญาตให้ท่านน้าเงินสดตดิตัวออกนอกประเทศไทยท่านละ 50,000 บาท หากมีความจ้าเป็นท่ีจะ
ใช้จ่ายมากกว่านี้ต้องแจ้งและส้าแดงกับเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออก โดยการใช้จ่ายบนเรือต้องน้า
เงินสดขั้นต่้า 150 USD (รายละเอยีดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางและแบรนดเ์รือส้าราญ) โดยวนัก่อนเรือจะ
เทียบท่าวันสุดท้าย ต้องตรวจสอบและท้ารายการทั้งหมดให้เสร็จสิ้น 

ประกันภัย แนะน้าให้ซื้อประกันการเดินทาง 

ใบเตรียมตัวกำรเดนิทำง 
  ล่องเรือส้าราญ Genting Dream 
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อุณหภูมิ สามารถตรวจสอบได้จาก https://www.accuweather.com/ ก่อนการเดินทาง 

เวลำท้องถิ่น     เวลาบนเรือส้าราญจะใช้เวลาท้องถิ่นจากท่าเรือเมืองแรกที่เดินทาง ท้ังนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแตล่ะวัน ตามเขต
น่านน้้าแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือพิมพ์ประจ้าวันบนเรือ หรือประกาศจากทางเรือ  

สกุลเงิน   บนเรือส้าราญ ส่วนใหญ่ใช้สกุลเงิน SGD  อัตราเทียบ 24.36 บาท ต่อ 1 SGD 
*ตรวจสอบ ณ เมื่อวันที่ วันท่ี 22 พ.ย. 61 : อ้างอิงจาก Bangkok Bank Selling Rate 
หากท่านใช้บัตรเครดิตในการช้าระค่าสนิค้า อัตราแลกเปลีย่นของเรือจะสูงกว่าของธนาคารปกติ 

กระแสไฟฟ้ำ มีทั้งกระแสไฟฟ้าแบบ 110 และ 220 โวลล์ ท้ังแบบ 2 ขาแบน, สามขา, 2 ขากลม ดังรูป  
(แนะน้าให้เตรยีมหัวแปลง หรือ Universal Adaptor ไปด้วย) 
 
 
 
 
 

  ภำษำ บนเรือส้าราญใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

  น้ ำด่ืม บนเรือมีน้้าดืม่ให้ในห้องพักฟรี 2 ขวดต่อวัน 

  อำหำร ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นานาชาติ รายการอาหารและเวลาเป็นไปตามที่เรือก้าหนด 
โดยจะมีอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน และ ห้องอาหารเย็น  จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 17.30-21.00 น ท่านไม่ต้องส้ารองที่
นั่งล่วงหน้า (walk-in open seating)  ** ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องอาหารพิเศษลูกค้าต้องท้าการจองเพิ่มเตมิ
บนเรือส้าราญ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามมื้ออาหารและราคาที่เรือก้าหนด   

สิ่งที่ต้องเตรียม  ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน 

 เตรียมส้าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด เนื่องจากวันแรกที่ท้าการเช็คอนิหนังสือเดินทางตัวจริงของทุกท่านจะถูกเรีย
เก็บ ส้ารองเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 ตั๋วล่องเรือ 

 ป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ Luggage Tag 

 แบบฟอร์มการลงเรือ 

 เงินสด/ บตัรเครดติ 

 กรมธรรม์ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหต ุ

 ของมีค่า / อุปกรณ์ที่จ้าเป็น 

 ยารักษาโรค ยาประจ้าตัว 

 ทิปบนเรือ หากไมไ่ดร้วมในค่าแพ็คเกจแรกจ่าย 
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สิ่งที่ควรเตรียม  แว่นตา, แว่นกันแดด, ร่ม, หมวก, ครีมกันแดด และเสื้อคลุมกันหนาว เนื่องจากบนเรืออาจมลีมแรง 

 ยาประจา้ตัว ท่ีมีรายละเอียดก้ากบั 

 อปุกรณ์อาบน้้า ของใช้ส่วนตัว   

 Universal adaptor อะแดปเตอร์แปลงไฟ, สายชาร์ทโทรศัพท์ 

 ปกรณ์อิเล็คทรอนิค เช่น กล้องถ่ายรูป และ memory card, ที่ชาร์จแบตเตอรี่ส้ารอง 

 รองเท้ากีฬา รองเท้าสุภาพ รองเท้าใส่สบาย 

 หนังสืออ่านเล่นระหว่างพักผ่อน, เครื่องเล่นเพลงพกพาส่วนตัว  

 ชุดว่ายน้้า 
สิ่งที่ไม่อนุญำตให้น ำขึ้น
และลงเรือ 

 ใช้มาตรการตามหลักเดยีวกันกับเครื่องบิน 

 ของเหลว เจล สเปรย์ ความจไุม่เกนิ 100 มิลลิลิตร 

 ตัวส้ารองไฟ Power Bank ห้ามโหลดลงกระเปา๋ใหญ่ ถือใส่กระเป๋าพกพาเท่าน้ัน 

 เครื่องดื่มทุกชนิดทั้งที่มี และไมม่ีแอลกอฮอล ์

 ของสด เช่น ผลไม้(โดยเฉพาะทเุรยีน และเงาะ) เนื้อสัตว ์

 อาวุธ ของมีคม สารเสพติด และสิง่ผิดกฏหมายทุกชนิด 
เคร่ืองแต่งกำย  การแต่งกายท้ังชายหญิงสามารถแต่งตัวไดต้ามสบายในช่วงกลางวันและที่ท่าเรือเพื่อร่วมโปรแกรมทรปิกับทางเรือ

ที่ได้ท้ารายการจองไว ้

 หากท่านจะเข้ารับประทานอาหารค่้าที่ห้องอาหารหลัก ตามธรรมเนยีมเรือถือเป็นการเชิญทานอาหารเหมือนไป
รับประทานอาหารในภตัตาคาร ทางเรือจึงขอความร่วมมือท่านแต่งกายแบบ   smart casual หรือก่ึงทางการได ้

 

ขั้นตอนกำรขึ้น–ลง เรือส ำรำญ  
1. เดินทางถึงอาคารผูโ้ดยสารท่าเรือแรก น้าพาสปอรต์ เช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะ 
2. ได้รับ Cruise Card ที่จะใช้แทนกุญแจห้องพัก ใช้เป็นเครดิตการ์ด แทนการขึ้นและลงเรือในท่าเรือถัดๆไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. น้าสัมภาระ(กระเป๋าเดินทาง) ผ่านพิธีการเอ็กซเรย์ เช่นเดียวกับการเดินทางที่สนามบิน โดยติดป้าย   Luggage Tag เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทางเรือ

ล้าเลียงให้ไปให้ถึงห้องส่วนตัวของทุกท่าน หรือท่านท่ีสะดวกจะถือกระเป่าขึ้นไปเองก็สามารถท้าได้ (อาจต้องใช้เวลาในการรอคอยในการล้าเลียง

 

หากกรณีการด์สญู
หายกรณุาตดิตอ่แจง้

ทาง Reception 
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สัมภาระสู่ห้องพักของท่าน) 
4. น้าพาสปอร์ต ส้าเนาพาสปอรต์ และใบ ตม. ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เช่นเดียวกับการเดินทางออก โดยสารเครื่องบิน (กรณีถือพาสปอร์ต

ไทย ไมต่้องมีใบ ตม.ไทย) 
5. เมื่อถึงประตเูรือ เจ้าหน้าท่ีเรือจะเก็บพาสปอร์ตของท่านไว้ และจะคนืในวันเดินทางกลับ พร้อมน้าการด์ห้องพักท่านรูดกับเครื่องบันทึก เพื่อ

ยืนยันว่าท่านไดเ้ป็นผูร้่วมเดินทางในทริปนี้ ของเรือส้าราญ 
6. สามารถไปท่ีห้องพักของท่านได้ทนัที หรือจะให้บริการห้องอาหารบฟุเฟ่ในทันทีที่ข้ึนเรือส้าราญ กรุณาศึกษาจุดซ้อมอพยพหนภีัยฉุกเฉนิท่ีอยู่

ด้านหลังประตูห้องพักของท่าน 
7. ก่อนเรือจะออกเดินทางตามตารางเรือท่ีระบไุว้ จะมีการซ้อมอพยพหนีภัย หรือ Muster Drill จะมีสญัญาณดังข้ึน ให้ไปตามจุดทีร่ะบไุว้ใน Cruise 

Card โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้หยิบเสื้อชูชีพท่ีมีพอดีกับผู้พักในห้องพักไว้ด้วยหรือไม่แล้วแต่กรณ ี

ขั้นตอนเคลียค่ำใช้จ่ำย และรับพำสปอร์ตคืน 
1. คืนสุดท้ายของการเดินทาง น้าการ์ดห้องพักของท่าน แจ้งช้าระค่าใช้จ่าย ท่ี Reception เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปท้ังหมด ท่านสามารถ
ช้าระเป็นเงินสด หรือบตัรเครดติ 
**กรณีช้าระบตัรเครดติ อัตราแลกเปลี่ยน ตามเง่ือนไขท่ีเรือก้าหนด** 
2. ก่อนวันสุดท้ายที่เรือสา้ราญจะเทียบท่า จะแจ้งรับพาสปอร์ตได้ที่ Reception หรือทางเรือจะมีแจ้งจุดและเวลาทีร่ับหนังสือเดินทางคืนแก่ทุกท่าน 
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กรณีลูกค้ำต้องกำรใช้บริกำร Wifi บนเรือ รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
เมื่อเรือเริ่มล่องออกจากท่าเรือ สญัญาณโทรศัพท ์และ Internet ของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรือจะม ีWIFI แบบ Satellite 

ให้บริการ อัตราค่าบริการ 1 user / 2 เครื่อง ไม่สามารถแชรส์ัญญาณกับเครื่องอื่นได้ 
(ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ Package ที่ลูกค้าเลือกซื้อ) 

สงวนสิทธ์ิอัตราคา่บริการอาจมีการเปลีย่นแปลง กรณุาเช็คราคาที่แน่นอนอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่บนเรือ (สัญญาณบางพื้นที่อาจไม่เสถียร ส่วน
ใหญ่บริเวณห้องอาหาร ลานกิจกรรม จะมสีัญญาณมากกว่าในห้องพัก) 
PACKAGE UNIT GDR- 

SINGAPORE 
WDR-NANSHA/ 
HONG KONG 

DESCRIPTION RECOMMENDED 
USE 

STANDARD 

1 NIGHT SGD19 HKD125 -Connect to Internet at basic   Email 

2 NIGHTS SGD38 HKD198 speeds in an affordable manner.  Chat 

3 NIGHTS SGD57 - -Allow 2 devices simultaneously   Social 
media 

4 NIGHTS SGD76 - for the whole voyage  
5 NIGHTS SGD95 HKD640   

PREMIUM 

1 NIGHT SGD29 HKD168 -Connect to the Internet at prime  Email 
2 NIGHTS SGD58 HKD268 Speeds.    Chat 

3 NIGHTS SGD87 - -Allow 2 devices simultaneously   Social 
media 

4 NIGHTS SGD116 - For the whole voyage.  Light 
media 
streaming 

5 NIGHTS SGD145 HKD840   
24 HOUR SGD39 HKD228 Connect to the Internet at prime 

speeds. 
Allow 1 device for a continuous 24 
hour period only. 

 

กรณีที่ท่านเลือกใช้ Pocket wifi หรือซิมที่ให้บริการสญัญาณอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกเปดิใช้ไดต้ามประเทศท่ีเดินทาง โดยวันปกตเิรือจะล่องใกล้ชายฝั่งซึ่ง
สามารถใช้งานได้เป้นบางช่วงแต่หากเป็นวันที่เรือล่องน่านน้้าสากลจะไมส่ามารถใช้งานในลักษณะนีไ้ด้ 
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